Проект вноситься головою
Новомиргородської районної
державної адміністрації

РІШЕННЯ
від «____» __________ 2018 року

№ _____

м.Новомиргород
Про внесення змін до Програми про організацію
та забезпечення проведення приписки
громадян України до призовної дільниці,
призову на строкову військову службу,
військову службу за контрактом
та мобілізаційної підготовки на 2018-2020 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», рішення районної ради № 317 від 23.02.2018 року «Про
Програму про організацію та забезпечення проведення приписки громадян
України до призовної дільниці, призову громадян на строкову військову службу,
військову службу за контрактом та мобілізаційної підготовки на 2018-2020
роки»,
районна рада
ВИРІШИЛА :
Внести зміни до програми про організацію та забезпечення проведення
приписки громадян України до призовної дільниці, призову громадян на
строкову військову службу, військову службу за контрактом та мобілізаційної
підготовки на 2018-2020 роки, а саме:
1.

Розділ 2 «Мета та завдання Програми» викласти в наступній редакції:

Завданнями Програми є:
Запобігання збройній агресії, зменшення збитків, непоправних втрат у разі її
виникнення та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог
законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», Указів
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України є одним з пріоритетів
у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, органів військового управління. Своєчасне попередження,
вжиття упереджувальних заходів з цих питань, здійснюється органами

державного управління усіх ланок, підприємствами, установами, організаціями
і громадянами.
Програма спрямована на вдосконалення організації проведення приписки
громадян до призовної дільниці району, ведення військово-облікової роботи,
призову громадян України на строкову військову службу, здійснення
мобілізаційної підготовки та проведення, у разі необхідності, мобілізації
людських, транспортних та інших ресурсів в
районі, фінансового
забезпечення виконання
передбачених
законодавством заходів щодо
проведення приписки громадян України до призовної дільниці, призову на
строкову військову службу, військову службу за контрактом та мобілізаційної
підготовки на території Новомиргородського району.
Дана програма передбачає придбання (виготовлення) бланків для проведення
приписки до призовної дільниці юнаків Новомиргородського району, яким на
час приписки виповнилось 17 років, призову на строкову військову службу,
виготовлення агітаційної продукції щодо пропагування військової служби за
контрактом, та грошове заохочення призовників та військовозобов’язаних які
приймаються на військову службу за контрактом, забезпечення паливномастильними матеріалами та автомобільним транспортом для перевезення
призовників на медичну комісію та громадян, які підлягають призову на
строкову
військову
службу,
до
обласного
збірного
пункту,
військовозобов’язаних на навчальні збори та мобілізаційних ресурсів при
мобілізації, розшук призовників, що ухиляються від проходження медичної
комісії та призову на строкову військову службу, перевірка стану
мобілізаційної готовності та військового обліку селищної і сільських рад,
проведення агітації та відбору на військову службу за контрактом.

Розрахунок
Виготовлення бланків на приписку до
призовної дільниці (1 раз на рік)
Виготовлення бланків на призов на строкову
військову службу (2 рази на рік)
Виготовлення агітаційної продукції щодо
пропагування військової служби за контрактом
(2 рази на рік)
Грошове заохочення призовників і
військовозобов’язаних які призиваються на
військову службу за контрактом (приблизно 35
осіб в рік)
Придбання паливно-мастильних матеріалів, та
виділення транспортних засобів (2 рази на рік)

Всього:

800 грн.
За рік 800 грн.
900 грн.
За рік 1800 грн.
3000 грн.
За рік 6000 грн.
На 1 особу 3000 грн.
За рік 105000 грн.
27500 грн.
За рік 55000 грн.
168600 грн.

2. Додаток 3 програми про організацію та забезпечення проведення
приписки громадян України до призовної дільниці, призову на строкову
військову службу, військову службу за контрактом та мобілізаційної підготовки
на 2018-2020 роки, викласти в новій редакції:

Додаток 3
до районної програми організації
та проведення приписки громадян України до
призовної дільниці, призову на строкову військову
службу, військову службу за контрактом та
мобілізаційної підготовки
на 2018-2020 роки
затвердженої рішенням
Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області
від 23.02. 2018 року № 317

№
з/п
1
1.

2

Напрямки діяльності і заходи Програми організації забезпечення
проведення приписки громадян України до призовної дільниці, призову на строкову
військову службу, військову службу за контрактом та мобілізаційної підготовки на 2018-2020 роки
Орієнтовні обсяги
Термін
Джерела
фінансування (вартість).
Назва напряму
Перелік заходів районної
викоВиконавці
фінансуГрн. В тому числі:
діяльності
Програми
нання
вання
2018 рік 2019 рік
2020
заходу
рік
2
3
4
5
6
7
8
9
Виготовлення Виготовлення (замовлення)
протягом
апарат районної
Районний
документації бланків для проведення
2018-2020
державної
бюджет
800
800
800
по приписці до приписки громадян України до
років
адміністрації,
призовної
призовної дільниці району.
відділ фінансоводільниці
господарського
забезпечення апарату
райдержадміністрації
апарат районної
Виготовлення
Виготовлення (замовлення)
протягом
державної
Районний
1800
1800
1800
документації
бланків для проведення
2018-2020
адміністрації,
бюджет
по призову на
чергових призовів на строкову
років
відділ фінансовострокову
військову службу
господарського
військову
забезпечення апарату
службу
райдержадміністрації

Очікуваний
результат
10
Своєчасна
організація та
проведення
приписки до
призовної
дільниці
Своєчасна
організація та
проведення
призову на
строкову
військову
службу

3

Рекламування
військової
служби за
контрактом

Виготовлення (замовлення)
агітації для рекламування та
пропагування військової
служби за контрактом

протягом
2018-2020
років

апарат районної
державної
адміністрації,
відділ фінансовогосподарського
забезпечення апарату
райдержадміністрації

Районний
бюджет

6000

6000

6000

Якісний відбір
кандидатів які
виявили
бажання
проходити
військову
службу за
контрактом

4

Транспортні
перевезення та
забезпечення
паливномастильними
матеріалами

апарат районної
державної
адміністрації,
відділ фінансовогосподарського
забезпечення апарату
райдержадміністрації

Районний
бюджет

55000

55000

55000

Своєчасна
подача
призовників та
військовозобо
в’язаних на
Обласний
збірний пункт,
та військові
частини

5

матеріальне
заохочення
кандидатів

Забезпечення ПММ та
протягом
автотранспортом для
2018-2020
перевезення призовників на
років
медичну комісію та громадян,
які підлягають призову на
строкову військову службу, до
обласного збірного пункту,
військовозобов’язаних на
навчальні збори та
мобілізаційних ресурсів при
мобілізації, розшук призовників
що ухиляються від
проходження медичної комісії
та призову на строкову
військову службу , перевірка
мобілізаційної готовності та
військового обліку селищної та
сільських рад , проведення
агітації та відбору на військову
службу за контрактом
Виплата одноразової
протягом
матеріальної допомоги сім’ям
2018-2020
військовослужбовців, які
років
прийняті на військову службу
за контрактом до Збройних Сил
України у 2018-2020 роки.

Управління
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації
Новомиргородський
районний військовий
комісаріат

Районний
бюджет

105000

105000

105000

Виконання
планових
завдань та
якісного
комплектуван
ня Збройних
Сил України
військовослу
жбовцями за
контрактом

Виплата проводиться в розмірі
3000 грн. на підставі заяви
військовослужбовця або члена
його сім'ї, який постійно з ним

проживає, та завіреної підписом
і печаткою уповноваженої
посадової особи інформації
Новомиргородського РВК про
прийняття громадянина на
військову службу за
контрактом. До заяви
додаються довідка про склад
сім'ї, копії паспорта та облікової
картки платника податків
заявника
ВСЬОГО:

168600

168600

168600

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості,
енергетики, будівництва, транспорту та зв’язку.
Голова районної ради

С.СОВЕНКО

